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У статті розглядається проблема міжмовної еквівалентності, п 

рівні тю матеріалі фразеологічних одиниць соціально-економічної 

сфери сучасної німецької та української мов. 
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Метою цієї статті є виявлення схожості та відмінності у семантиці 

досліджуваних мовних знаків та визначення міжмовної 
еквівалентності на рівні окремої ФО у порівнюваних мовах. 

Проблема міжмовної семантичної еквівалентності має багату 
історію дослідження в аналах філософської та лінгвістичної думки. 
Існувало дві кардинальних точки зору на цю лінгвістичну проблему: 
арістотелівська та гумбольдтіанська. Мислитель античності 
Арістотель, базуючись на єдності матеріального світу, постулював 
повну ідентичність змістовної сторони словесного знака у різних 
мовах і вбачав своєрідність кожної мови лише у зовнішньому І 
звуковому чи графічному вираженні [1, т. 2, с. 93]. Антична ідея 
паралелелізму між словами, поняттями і предметами довгий час 
існувала у філософської думці, пройшовши перипетії середньовічної 
полеміки реалістів і номіналістів, витримавши випробування 
англійського емпіризму та німецького ідеалізму, вона знову воскресла 

у «Логіко-філософському трактаті» Л. Витгенштейна (5). На плідному 
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/(MumpeHKO E. II. Ocofiennocmu MeJICR3blK08oit 
3K8U8aJleHmHocmu t/Jpa3eOJlOZU'leCKUX eOUHUU,b, 0003Hll'llllOUl,UX 
COU,Ull.ilbH0-3KOHOMU'leCKUe peOllUU 8 coepe.MeHHOM He.MeU,KOM u 
y«pauncKoM Jl3btKax. B cmambe paccMampueaemcR npo6JleMa 
Me:J/CR3blT<oeou 3T<BUBaJ1e11m11ocmu, ee euObl 11a Mamepualle 
</JpmeOJl02U'leCT<UX eOUHUlf COlfUGJlbH0-3T<OHOMUlf,eCT<Oll c<J;epbl 
coepeMeHH020 HeMelfK020 u yKpaUHCT<020 5/,3blT<08. 

Kll10'1e8ble C!l08a: .Me:JICR3blT<Oeoe conocmar3Jle11ue, .Me;JfCR3blKOBble 
3T<BUBGJleHmbl, MaKpocUMMempU'lHblU </Jpa3eOJl02Ulf,eCT<UU 3T<8UBGJleHm, 
oecU.MMempU'lHblU </Jpa3eOJl02U'leCKUU 3KBUBGJleHm, T<Ba3UCUMMempU'lHblU 
</Jpa3eOJl02U'leCT<Ull 3T<BUBGJleHm, .MUl<pocUMMempU'lHblll 
<J;pmeoJ102u'leCT<Ult 3T<eueaJ1e11m, acUMMempuimblU <J;pa3eoJ102u'lecT<uit 

3T<8UBGJleHm. 

Dmytrenko 0. P. Peculiarities of the interlingual equivalence of 
the phraseological units for designation social-economic realias in 
modern German and Ukrainian languages. The article is devoted to the 
actual linguistic problem - the interlingual equivalence, the level of the 
phraseological units for designation social-economic realias in modern 
German and Ukrainian languages. 
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